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VZNIK

POSLÁNÍ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Charita Ús� nad Labem je církevní
právnickou osobou s vlastní subjek�vitou
(dle Kodexu kanonického práva, dle
kánonu 114-117 a kánonu 312-317). Dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společnos� je evidována
na Ministerstvu kultury ČR (číslo evidence:
8/1-05-729/2000). Byla zřízena diecézním
biskupem dne 7. února 2000 jako
nástupnická organizace Farní charity
Ús� nad Labem. Charita Ús� nad Labem
je územní složkou Diecézní charity
Litoměřice a působí na území ústeckého
vikariátu. Charita Ús� nad Labem
je členem Charity Česká republika a �m
i mezinárodních organizací Caritas Europa
a Caritas Interna�onalis.

Posláním Charity Ús� nad Labem
je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází
z křesťanských zásad bez ohledu na jeho
příslušnost k rase, národnos�, náboženství, státní a poli�cké příslušnos�.
Charita Ús� nad Labem pomáhá osobám
na okraji společnos� při řešení
komplikované
sociální
situace,
umožňuje seniorům plnohodnotné
prožívání stáří, poskytuje podmínky
dětem, mládeži a rodinám pro vzájemné
setkávání a smysluplné trávení volného
času a umožňuje přístup veřejnos�
a uživatelům našich služeb ke vzděláván.

DŮM SAMARITÁN
• Azylový dům pro muže a ženy Samaritán
• Centrum pomoci Samaritán
• Noclehárna Samaritán

.

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY
• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
DŮM SVATÉHO MATERNY
• Klub Lucerna
• Centrum služeb pro rodinu
• Terénní programy
Školní družina Klubovna Střekov
Dětská skupina Světluška
CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
• Mateřské centrum Ovečka
• Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež
Tykadlo
• Sociálně ak�vizační služby pro rodiny
s dětmi Ovečka
Školní družina Klubovna Ovečka
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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, přátelé, podporovatelé a příznivci Charity Ús� nad Labem,
dostává se Vám jako každoročně do rukou Výroční zpráva Charity Ús� nad Labem, jejímž prostřednictvím Vás můžeme seznámit s činnos�
naší organizace. Ve funkci ředitelky Charity Ús� nad Labem jsem teprve několik měsíců a jsem velmi ráda, že mohu být součás� organizace,
která pomáhá lidem v nouzi, sociálně slabým rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům a dalším lidem, kteří potřebují podporu a pomoc.
Rok 2021 byl stejně jako pro celou naši společnost a bezmála celý svět, i pro Charitu Ús� nad Labem ve znamení odolávání problémům
spojených s epidemií Covid–19. Ve všech našich zařízeních byly dodržovány přísné hygienické podmínky, které dělaly naši práci ještě
náročnější. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Charity Ús� nad Labem, kteří i v tomto těžkém období pracovali
profesionálně a vše zvládli na výbornou.
Další velké poděkování patří vám všem, kteří naši organizaci podporujete finančně, materiálně nebo �m, že nám a našim klientům věnujete
část svého času. Za každý dar a spolupráci jsme velice rádi, vážíme si Vaší podpory a pomoci. Mohu Vás ujis�t, že Vaše dary byly využity
na pomoc těm nejpotřebnějším.
Na závěr mi dovolte, abych popřála vše dobré nejen těm, kterým „…člověk není lhostejný!“.
Bc. Mar�na Jonášová
ředitelka Charity Ús� nad Labem
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Charita Ús� nad Labem

Charita Ús� nad Labem je jednou z profesionálních charit v Litoměřické diecézi.
Sídlí v Ús� nad Labem a působí v ústeckém vikariátu.
Charita Ús� nad Labem je územní složkou Diecézní charity Litoměřice.
Sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ús� nad Labem
Doručovací adresa: V Aleji 434, 403 17 Chabařovice
Telefon: 731 402 494 / 731 632 986
E-mail: charita@charitaus�.cz
Web: www.charitaus�.cz
ID datové schránky: 5cmq5wy
IČ: 44225512
Bankovní spojení: 267681271 / 0300 – ČSOB
Statutární zástupce: Bc. Mar�na Jonášová, ředitelka
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Dům Samaritán
Dům Samaritán je jedním ze zařízení Charity Ús� nad
Labem, které poskytuje sociální služby určené
osobámbez přístřeší.
V Domě Samaritán provozujeme 3 sociální služby:
Azylový dům poskytuje přechodné ubytování a sociální
poradenství pro 40 osob (28 mužů a 12 žen), které se ocitly v �živé
životní situaci způsobené ztrátou bydlení. Tato služba je
poskytována nepřetržitě. Naším úkolem je pomoci těmto lidem
postavit se na vlastní nohy a začlenit se zpět do společnos�.
Noclehárna poskytuje okamžitou pomoc a podporu osobám bez
přístřeší. Jedná se o možnost jednorázového přenocování.

Tato služba je zajištěna každý den od 18.00 do 7.30 hodin.
V noclehárně dokážeme zajis�t základní životní potřeby, jako je
bezpečí, teplo a osobní hygiena. Noclehárna má kapacitu 15 lůžek
(13 mužů a 2 ženy).
Nízkoprahové denní centrum je nízkoprahová služba, která je
zajištěna každý den od 7.30 do 9.00, od 11.00 do 14.00 a od 16.00
do 18.00 hodin. Cílem služby je nabídnout osobám bez přístřeší
podmínky pro uspokojení základních životních potřeb, např.
stravu, ošacení, hygienu a sociální poradenství. Pro uživatele je
každý den připravena polévka a svačinový balíček. Kapacita
tohoto zařízení je 50 osob.
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Dům Samaritán v roce 2021 v číslech
Azylový Dům Samaritán
•
•
•
•
•
•
•

Počet uživatelů (unicitních): 108, z toho 75 mužů a 33 žen
Počet lůžkodnů: 9352
Počet uzavřených smluv: 146
Počet kontaktů na AD celkem: 1024
Celkový počet kontaktů (do 30 min.): 827
Celkový počet intervencí (nad 30 min.): 197
Průměrná obsazenost: 65%

Centrum pomoci Samaritán

Noclehárna Samaritán
•
•
•
•
•

Počet uživatelů (unicitních)
celkem: 165, z toho 129 mužů a 36 žen
Počet uzavřených smluv: 171
Počet lůžkodnů: 3022
Počet uživatelů (unicitních) na Krizové židli: 16
Průměrná obsazenost: 55%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet uživatelů (unicitních): 483, z toho 384 mužů a 99 žen
Počet uživatelů terénní forma (unicitních): 25, z toho 20 mužů a 5 žen
Počet vydaných polévek: 2483
Počet vydaných potravinových balíčků: 2551
Počet vydané stravy – doplňkové zboží (káva, čaj, cukr, sušenky): 12847
Počet vydaného hygienického servisu: 185
Počet vydaného ošacení: 233
Počet kontaktů v CP celkem: 2307
Počet kontaktů (do 15 min.): 2238
Počet kontaktů (do 30 min.): 58
Počet intervencí (nad 30 min.): 11
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Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Dům pokojného stáří svaté Ludmily nabízí moderní
bezbariérový domov rodinného typu pro seniory,
kteří potřebují pomoc v běžných denních činnostech.
Hlavním posláním domova je poskytnout seniorům
důstojnéa klidné proži� stáří v rodinném, důvěrném
a bezpečném prostředí.
Seniorům poskytujeme dvě sociální služby:
Domov pro seniory měl v r. 2021 kapacitu 12 lůžek. Cílovou
skupinu tvoří senioři ve věku 65 a více let. Jedná se o klienty, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvláštním režimem měl v r. 2021 kapacitu 23 lůžek.
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 55 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Jedná
se zejména o Alzheimerovu chorobu, stařeckou a ostatní typy
demenSituace, v které se klien� nacházejí, vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
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Naše zásady jsou:
•
respektování vůle uživatelů, jejich důstojnos�, soukromí a lidských práv
•
podpora pozi�vního myšlení a ak�vizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
•
sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
•
upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
•
podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
•
zachování soběstačnos� uživatelů
•
odbornost

Dům pokojného stáří svaté Ludmily v číslech:
•
•
•

služby jsme poskytovali celkem 48 uživatelům
základní sociální poradenství jsme poskytli 376 zájemcům o sociální služby
neuspokojili jsme 138 zájemců o sociální služby
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Dům svatého Materny
Dům svatého Materny je jedním ze zařízení Charity Ús� nad Labem. Poskytuje služby: nízkoprahové zařízení pro
dě� a mládež, sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy pro dospělé.
Posláním Domu svatého Materny je posilování prvořadé a nezastupitelné úlohy rodičovské výchovy, nabídnu� prostoru pro rozvoj dě�
a mládeže. V rámci poskytovaných služeb dále nabízíme sociální poradenství a pomoc rodinám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením, nebo nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. Sami také tyto osoby ak�vně vyhledáváme a pomocí metod sociální práce
jim poskytujeme podporu.
V Domě svatého Materny provozujeme 3 sociální služby:
Centrum služeb pro rodinu - Služba určená rodinám s dětmi do 18 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o vícepočetné
rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivé situace. Nejčastěji se na nás uživatelé obraceli s potřebami lepšího bydlení,
vyřizování sociálních dávek, doprovázení na úřady, komunikace s ins�tucemi. V roce 2021 jsme poskytli pomoc 77 rodinám.

Výroční zpráva 2021 / Charita Ústí nad Labem | 13

Klub Lucerna - poskytuje služby dětem a mládeži do 18 let, jejichž
vývoj je ohrožen v důsledku sociální exkluze. Nabízíme široké
spektrum volnočasových ak�vit v klubovně i venku v terénu,
pomáháme se školní přípravou, plánujeme spolu s uživateli
op�mální řešení jejich sociální situace. Klubu Lucerna probíhají
pravidelné ak�vity pro dě�: taneční, výtvarné a hudební dílny,
klubové kolečko, čtenářský kroužek, filmový klub, výlety, nocovky
a podobně. Díky registrované terénní formě služby můžeme
s dětmi chodit na výlety a pobývat mimo prostory klubu. V roce
2021 využilo služeb Klubu Lucerna 116 uživatelů.

Terénní programy - byly realizovány v přirozeném prostředí
uživatelů, v domácnostech a na ulicích. Nejčastěji pomáhaly
sociální pracovnice se sepisováním dokumentů, doprovodem na
úřady, hledáním přijatelného bydlení a zaměstnání. Charitní
šatník, určený převážně pro klienty Terénních programů, je
otevřen denně na adrese Domu sv. Materny. V roce 2021 byla
poskytnuta pomoc 68 uživatelům.
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Centrum pro rodinu Ovečka
CPR Ovečka již od roku 2006 nabízí kombinaci sociálních služeb
a volnočasových ak�vit pro rodiny s dětmi. Širokou nabídku
aktivit pro rodiny s dětmi poskytujeme v rámci 4 služeb:
•
•
•
•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Školní družina Klubovna Ovečka
Mateřské centrum Ovečka

Sociálně ak�vizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka
Posláním Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi je podpora rodin s dětmi,
které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které může být
ohrožen vývoj dítěte.
Práce s rodinou probíhá ambulantně v CPR Ovečka,
nebo v přirozeném prostředí rodiny. Základem je,
aby se rodiče na řešení problému ak�vně
spolupodíleli. SAS pro rodiny s dětmi využilo v CPR
Ovečka v roce 2021 celkem 37 rodin (celkem 139
podpořených osob), uskutečněno bylo 231 kontaktů
a 262 intervencí. Klientům služby jsme v roce 2021
nabízeli základní sociální, rodinné, finanční
a základní právní poradenství. S ohledem na stále
trvající pandemickou situaci jsme poskytovali
doplňkové ak�vity ve formě zprostředkování
potravinové podpory a oblečení z charitního šatníku
pro rodiny s dětmi.
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Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež Tykadlo
Posláním NZDM Tykadlo je nabídnout dětem a mládeži podporu
při zvládání ob�žných životních situací a smysluplné ak�vní
trávení volného času. Cílem ak�vit je zkvalitnění života dě�
a mládeže v lokalitě Době�ce, Stříbrníky a Severní Terasa. Služba
je určena pro dě� a mládež ve věku od 6 do 15 let z Ús� nad
Labem, které jsou převážně ze sociálně slabých rodin,
z rozvádějících se, nebo neúplných rodin, tak dě� a mládež, které
mají omezenou možnost navštěvovat placené volnočasové
ak�vity, nebo mají výchovné či jiné problémy. V roce 2021 využilo
službu NZDM Tykadlo celkem 138 unicitních klientů a to formou
826 kontaktů a 262 intervencí.
Školní družina v Klubovně Ovečka funguje stejně jako školní
družiny na základních školách pro žáky 1. stupně, včetně
doprovázenídě� do ZŠ a jejich vyzvedávání ze spolupracujících
škol (ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova). Družina je otevřena v časech
od 6 do 8 hodin ráno a od 12 do 17 hodin. V družině nabízíme
kroužky pro dě� zdarma: sportovní kroužek, kroužek keramiky,

fotografický kroužek a výtvarné a společenské ak�vity. Přes
všechny prázdniny včetně celých letních nabízíme Příměstské
tábory. Družinu v Ovečce ve školním roce 2021 navštěvovalo 58
unicitních dě� a táborů se zúčastnilo 72 dě�.
Mateřské centrum Ovečka
Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat
sociální izolaci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené.
Prostřednictvím svých ak�vit se MC Ovečka snaží podpořit
smysluplné trávení volného času celé rodiny a přispívá k utváření
komunitního souži�. V roce 2021 navš�vilo ak�vity MC Ovečka
i přes uzavření z důvodu covidových opatření kolem 3000
návštěvníků (přibližně 510 unicitních osob), rodičů a dě�.
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Významné projekty a charita�vní akce 2021
Tříkrálová sbírka
Tradice Tříkrálové sbírky v Ús� nad Labem sahá do roku 2001, kdy poprvé vyrazili
koledníci do ústeckých ulic a přilehlého okolí. Každoročně se do sbírky zapojí nejen
dobrovolníci, dě� a mládež z našich služeb, ale také dě� a mládež z ústeckých a okolních
základních a středních škol. Nedílnou součás� sbírky je Tříkrálový koncert, který
pořádáme ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové a Muzeem města Ús� nad Labem. Koncert
je poděkováním všem dárcům za finanční příspěvky, které v rámci probíhající Tříkrálové
sbírky věnují na pomoc potřebným a na další charita�vní projekty.
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci jsme se v Charitě Ús� nad Labem rozhodli
pro online verzi Tříkrálové sbírky. Mrzí nás, že v lednu koledníci do ulic nevyrazili, ale
snažili jsme se ze všech sil, abychom naše přispěvatele o zážitek z tříkrálového
koledování nepřipravili.
Sbírka za rok 2021 byla použita na nákup an�dekubitních matrací a polohovacích křesel
pro klienty Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích.
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Výtah v Domě pokojného stáří svaté Ludmily
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích pomáháme
seniorům, kteří již nejsou vzhledem ke svému věku plně soběstační
a kteří potřebují profesionální sociální a zdravotní péči. Charita Ús�
nad Labem několik let usilovala o vybudování výtahu, který by
pomohl a usnadnil pohyb klientům a zpřístupnil prostory celého
zařízení.
Výstavba výtahu započala v dubnu 2021 a i přes stavební práce, které
někdy narušovaly chod domova (hluk a prach, který byl
všudypřítomný), se dílo podařilo. Dne 31. srpna 2021 byl výtah
zkolaudován a uveden do provozu. Klien� tak mohou konečně
samostatně, nebo s pomocí personálu využívat celý prostor domova.
Stavba výtahu byla
financována zejména
zprogramu
MPSV
„Podpora mobility“.
Dále na výtahpřispěl
Ústecký kraj,město
Ús� nad Labem,
město Chabařovice
a Teplice, Nadace
ČEZ, ČEPS a ČSOB –
Podpora regionů.
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Členství, spolupráce, partneři a dárci
Členství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Koordinační skupina za oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné krizi a nouzi Ús� nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením Ús� nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o dě�, mládež a rodinu Ús� nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o seniory Ús� nad Labem
Odborná kolegia Charity ČR
Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje
Pracovní skupina Dobrovolnictví při mimořádných událostech při MV ČR
Pracovní skupina služeb prevence a odborného sociálního poradenství Ústecko
Síť mateřských center ČR

Spolupráce
Za spolupráci v roce 2021 děkujeme následujícím ins�tucím a organizacím: Arciděkanský farní úřad Ús� nad Labem, Biskupství
litoměřické, Člověk v �sni, Diecézní charita Litoměřice, DDM Ús� nad Labem, Dobrovolnické centrum Ús� nad Labem, z.s., DRUG-OUT
Klub, z.s., Ús� nad Labem, Fokus Ús� nad Labem, Gymnázium Jateční, Ús� nad Labem, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ús� nad
Labem, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, HC Slovan Ús� nad Labem, HZS Ústeckého kraje,
Konzervatoř Teplice, Magistrát města Ús� nad Labem, Mateřská škola Chabařovice, Město Teplice, Městské služby Ús� nad Labem,
Městský úřad Chabařovice, jednotlivé Charity litoměřické diecéze, Policie ČR, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s., Rada vlády
pro záležitos� romské menšiny, Sdružení Charita Česká republika, Spirála Ústecký kraj, z.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Úřad
práce v Ús� nad Labem, Útulek pro opuštěná zvířata Ús� nad Labem, White Light I, z.ú., Ús� nad Labem, Základní škola Chabařovice,
Povrly, Rabasova, Stříbrníky, Trmice, Velké Březno, Vojnovičova, ZUŠ Evy Randové Ús� nad Labem.
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Partneři

Dárci

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diecézní charita Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistrát města Ús� nad Labem
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce v Ús� nad Labem
Město Chabařovice
Amazon

KMOTOR
SHOP.COM

Česko německý fond budoucnos�
ČEPS
ČEZ, a.s.
ČSOB – Podpora regionů
Den�med, s.r.o.
Evropský fond Zaměstnanost
Fond Ústeckého kraje
Globus ČR
Globus – Fórum dárců
p. Hrala Michal
Hrubá Daniela – Kvě�nářství Daniella
Klein Vít, Ph.D.
Komárek family founda�on
Koutský Miroslav
Kroupa & Kroupa, s.r.o.
KS Motor Servis Van, s.r.o.
Lagarto
Lékárna Hvězda
obec Libouchec
Lindex
LR Health & Beauty
Maistrát města Ús� nad Labem
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o
Manželé Koldovi
Maspex Czech, s.r.o.
MERO ČR, a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí
p. Moravec Michal
Nadační fond Severočeská voda
Pohl Jan
Philip Morris ČR
PROCTER & GAMBLE
RAPL, s.r.o.
Remobil, z.s.
Tesco
SPOLPHARMA
Studio Sawadee
ÚMO ÚL-město
ÚMO ÚL-Severní Terasa
ÚMO ÚL-Střekov
Untraco, v.o.s.
Ústecký kraj
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové
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Hospodaření CH ÚL v roce 2021
ROZVAHA (BILANCE) k 31. 12. 2O21
Ak�va
A Dlouhodobý majetek celkem:
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
So�ware
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Pěs�telské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouh. hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:
B. Krátkodobý majetek celkem:
I. Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem:
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné a ostatní pohledávky
Dohadné účty ak�vní
Daň z příjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Peníze na cestě

(v celých �s. Kč)

Stav k 1.1.2021
32 300
45
45
54 207
11
44 852
8 291

Pohyb v roce 2021
1 425
3 267
2 635
601

Stav 31.12.2021
33 725
45
45
57 412
11
47 487
8 892

297
756

21
10

276
746

21 952
18 379
16
16
446
218
122
106
17 669
167
17 502
-

1 780
1 492
2
2
87
52
35
-

23 732
16 887
14
14
481
270
157
23
31

-

-

1 450
77
1 373
-

16 219
90
16 129
-
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IV. Jiná ak�va celkem
Náklady příš�ch období
Příjmy příš�ch období
AKTIVA CELKEM :
Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k ins.soc.zab.a veř.zdr.poj.
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Závazky ve vztahu ke SR
Závazky ve vztahu k ÚSC
Ostatní a jiné závazky
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM :

248
114
134
50 679

75
34
41
67

173
80
93
50 612

Stav k 1.1.2021
41 583
44 288
43 158
1 130
2 705
680
2 025
9 096
8 733
181
4 199
222
2 038
42
1 192
323
9
527
363
50 679

Pohyb v roce 2021
3 183
2 401

Stav 31.12.2021
44 766
46 689
45 559
1 130
1 923
792
2 715
5 846
-

782
3 250
-

67

5 559
363
18
301
1 421
759
69
2 451
62
115
287
50 612
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Výkaz zisku a ztráty 2021 (v celých �s. Kč)
Náklady v roce 2021
spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
stravování,zdrav.prohlídky
daň z nemovitos�,daň silniční
daně a poplatky
dary
odpisy
jiné ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

hlavní
3 785
2 674
60
1 477
6
2 834
24 569
8 150
604
8
2 003
17
7
46 194

hospodářská

Přehled rozsahu příjmů dle zdrojů
Příjmy za vlastní služby
Úroky
Ostatní výnosy
Tržba z prodeje DN a HM
Přijaté dary
Dotace MPSV,MK,MV,ÚP
Dotace kraje
Dotace MAG
Celkem

hlavní
11 111
4
2 311

hospodářská
413

525
26 070
1 014
680
41 715

-

-

-

413

celkem
3 785
2 674
60
1 477
6
2 834
24 569
8 150
604
8
2 003
17
7
46 194
celkem
11 524
4
2 311
525
26 070
1 014
680
42 128
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Přehled příjmů dle zdrojů 2021 (v celých �s. Kč)
příjmy za vlastní služby Noclehárna
příjmy za vlastní služby Azylový dům
příjmy za vlastní služby Centrum pomoci
příjmy za vlastní služby Centrum pro rodinu Ovečka
příjmy za vlastní služby platby Dům pokojného stáří
příjmy za vlastní služby nájemné DRT, půjčovné
příjmy za vlastní služby Dětská skupina
příjmy za vlastní služby Kavárna DPS
Úřad Práce- Příspěvek na péči
platby Zdravotní pojišťovny
ostatní výnosy
tržby z prodeje DNaHM
dotace ČNFB
přijaté příspěvky a dary
dotace MPSV,MK,MV
dotace ÚP
dotace ESF,ESP
dotace kraje
dotace MAG, jiné obce
Celkem

76
1 033
58
131
4 307
376
59
69
2 641
2 750
51
150
368
21 812
225
11 349
415
1 116
46 610

376

76
1 033
58
131
4 307
376
59
69
2 641
2 750
51
150
368
21 812
225
11 349
415
1 116
46 986
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Výrok auditora
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Kontakty na naše služby
Dům Samaritán

Dům sv. Materny

Štefánikova 246/1
400 01 Ús� nad Labem
Tel: 475 601 805, 731 402 480
E-mail: samaritan@charitaus�.cz

Karla IV. 348/3
400 03 Ús� nad Labem
Tel: 475 221 211, 731 402 517
E-mail: materna@charitaus�.cz

Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Centrum pro rodinu Ovečka

V Aleji 434
403 17 Chabařovice
Tel: 475 225 185, 731 402 490,
731 402 492, 736 445 174
E-mail: ludmila@charitaus�.cz.

Poláčkova 3236/2
400 11 Ús� nad Labem
Tel: 475 212 314, 731 402 482
E-mail: ovecka@charitaus�.cz
tykadlo@charitaus�.cz

Jsme tu pro Vás

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem

www.charitausti.cz
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